
 

 

 
 אגף גזברות

 י"ג ניסן תשפ"ב
 2022אפריל  14

 218510סימוכין: 
 

 
לאספקת שירותי אחזקת תאורת רחובות מ.מ  12/22מכרז ל 1מסמך הבהרות מס' 

 שוהם

 
  16:00בשעה  12.5.22המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו 

 

 

שם  מס'
 המסמך

סעיף/מראה 
 מקום אחר

נושא/כותרת 
 הסעיף

 תשובה שאלה/הערה

 –נספח ג'  1
 הסכם  

ביטוח על ידי   17.1סעיף 
 הקבלן

את המילים : "ו/או מבוקש למחוק 
 על פי כל דין".  

 לא מקובל

נספח ב'  2
 לחוזה  

נספח ביטוח   1סעיף 
ביטוחי  –

 המבוטח 

מבוקש למחוק את המילים : "ו/או 
  על פי כל דין".

 לא מקובל

נספח ב'  3
 לחוזה  

נספח ביטוח    2סעיף 
ביטוחי  –

 המבוטח

:  יםאת המיל להחליףמבוקש 
או הנדרשים לשם ביצוע הדרושים "

לרבות, ומבלי לגרוע  השירותים
 במילה : "כולל" " מכלליות האמור,

. 
 

 לא מקובל

נספח ב'  4
 לחוזה  

נספח ביטוח   2.2סעיף 
ביטוחי  –

 המבוטח

:  המילהאת  להחליףמבוקש 
 "לעיל" במילה : "להלן".  

 מקובל

נספח ב'  5
 לחוזה  

נספח ביטוח   2.3סעיף 
ביטוחי  –

 המבוטח

:  המילהאת  להחליףמבוקש 
 "לעיל" במילה : "להלן".  

 מקובל

נספח ב'  6
 לחוזה  

נספח ביטוח    3סעיף 
ביטוחי  –

 המבוטח

 7את המילים : " להחליףמבוקש 
 ימים לפני" במילים : "לא יאוחר מ".

 מקובל

נספח ב'  7
 לחוזה  

נספח ביטוח    5סעיף 
ביטוחי  –

 המבוטח

למחוק את המילה : מבוקש  .א
 "מיד". 

מבוקש למחוק את המילים :  .ב
סכומים אלה יהיו נתונים "

לקיזוז על ידי מבקש האישור 
  מכל סכום שיגיע למבוטח

 ". על פי הסכם זה. .ג

 מקובל .א
לא  .ב

 מקובל

נספח ב'  8
 לחוזה  

נספח ביטוח    6סעיף 
ביטוחי  –

 המבוטח

למחוק את המילים : "ו/או מבוקש 
 על פי דין". 

 מקובללא 

נספח ב'  9
 לחוזה  

נספח ביטוח    7סעיף 
ביטוחי  –

 המבוטח

למחוק את המילים : מבוקש  .א
 "ו/או על פי דין". 

מבוקש להחליף את המילה :  .ב
 "לכלול" במילה : "לשפות".

 א. לא מקובל 
 ב. לא מקובל

 
 
 



 

 

בשורה האחרונה, מבוקש  .ג
להוסיף את המילים : "בגין 

אחריותו למעשי ו/או מחדלי 
המבוטח" לאחר המילים : 

 "מבקש האישור". 

 מקובל .ג

נספח ב'  10
 לחוזה  

נספח ביטוח   13סעיף 
ביטוחי  –

 המבוטח

 מבוקש למחוק את הסעיף במלואו. 
תשומת הלב, כי המדובר בסעיף 
מסחרי ומשכך, אין מקומו תחת 

סעיף הביטוח ומכאן הבקשה 
 למחיקתו. 

 
 
 

 לא מקובל

נספח ב'  11
 לחוזה  

 – 14סעיף 
פסקה 

 מודגשת  

נספח ביטוח 
ביטוחי  –

 המבוטח

 

מבוקש למחוק את המילים : "הינם 
דוגמא בלבד ו" וכן את המילים : 

 "נוסח מחייב ולא". 
 

 מקובל

נספח ב'  12
 לחוזה  

נספח ביטוח   15.1סעיף 
ביטוחי  –

 המבוטח

מבוקש למחוק את  א.
המילים : "ו/או הבאים 

 מטעמו". 
מבוקש להחליף את ב. 

המילים :"מי מהמפורטים 
לעיל" במילים: "מבקש 

  האישור".

 מקובלא. לא 
 
 

 ב. לא מקובל

נספח ב'  13
 לחוזה  

נספח ביטוח   15.3סעיף 
ביטוחי  –

 המבוטח

מבוקש למחוק את המילים : "ו/או 
 מי מטעם המבוטח".  

 מקובל

נספח ב'  14
 לחוזה  

נספח ביטוח   15.5סעיף 
ביטוחי  –

 המבוטח

מבוקש למחוק את המילים : 
 ".  2013"מהדורה 

 מקובל

נספח ב'  15
 לחוזה  

נספח ביטוח   16סעיף 
ביטוחי  –

 המבוטח

את מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף 
על אף האמור לעיל, המלל הבא: "

אי המצאת אישור הביטוח במועד 
לא תהווה הפרה יסודית אלא אם 

מבקש יום ממועד בקשת  10חלפו 
בכתב להמצאת אישור  האישור
 .". כאמור

 מקובל

נספח ב'  16
 לחוזה  

אישור קיום 
 ביטוחים  

אישור קיום 
 ביטוחים  

 -תחת "אופי העסקה", .א
בריבוע לצד  Xמבוקש לסמן 

 המילה : "שירותים".
תחת "מעמד מבקש  .ב

 Xמבוקש לסמן  -האישור",
בריבוע לצד המילים : "מזמין 

 שירותים".  מקובל
 -תחת "אחריות מקצועית", .ג

מבוקש להוסיף את המילה : 
"ש"ח" תחת העמודה 
הנושאת את הכותרת 

 "מטבע". 
 -תחת "פירוט השירותים", .ד

מבוקש לציין את הקודים: 
098 ,089 . 

 א. מקובל
 
 מקובל .ב
 מקובל .ג
 מקובל .ד



 

 

האם בכוונת המזמין להוסיף  סיווג קבלני כללי כללי 17

 בדרישות הסף לביצוע עבודות? 

 

אין שינוי 

 בתנאי סף

18 
 

 ממליצים 15 1

נבקש הבהרה כי ניתן להמציא 

 המלצה ממזמינים קודמים שלא על

 פי טופס המכרז.

 מקובל

19 

 17 
ערבות מכרז 

 3נספח א'  –

זה נוסח ערבות   -אבקש לאשר 

 המכרז .

 מאושר

20 

 
105-109 

 
 נספח ביטוח

 

אבקש לאשר כי אישורי הביטוח 
יוחתמו ע"י המבטח לאחר הודעת 

 הזכייה.
 

 מקובל

21 

תיאור  כללי
 העבודה

 

ללא התחייבות מצד המועצה 
העבודה נבקש לדעת מה היקף 

 שנים האחרונות 3השנתי ב

 ₪אלפי  450

22 

אופן הגשת  6
מסמכי 

 5ההצעה 

 

 3האם את כל מסמכי המכרז ב
עותקים כולל המסמכים הנלווים או 

 ?3רק את הצעת המחיר ומסמך 

 רק את הצעת 
המחיר מסמך 

3 

 

 

 

 

 

 


